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Opschalen circulair baggeren & terreinbeheer

➢Bagger is juridisch een afvalstof

➢Circulariteitsdoelen 

➢Wat is circulair en hoe bepaal je het?

➢De keten optimaliseren van baggeren – transporteren –bestemmen

➢Kansen en uitdagingen



Bagger is juridisch een afvalstof

•Een van de grootste uitdagingen voor waterbeheerders (volume)

•Inzetten op het toepassen van bagger



Waarom aan de slag met opschalen van circulair baggeren & terreinbeheer?

50% circulair in 2030 en 100% circulair in 2050!



50% circulair in 2030 en 100% circulair in 2050





Wat is circulariteit bij bagger
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Drie sleutelfactoren:
1)Zoveel mogelijk ecologische, sociale en economisch waarde
2)Zo veel mogelijk gesloten kringlopen en herbruikbaarheid
3)Minimum aan afvalproductie

Twee kernwaarden:
1)Natuur volgen of imiteren: natuur is intrinsiek circulair
2)Samenwerken met betrokken stakeholders bij 

baggerprojecten voor het (deels) sluiten van een kringloop 



Hoe bepaal je circulariteit?

• De keten van baggeren – transporteren –bestemmen optimaliseren

• Hoogwaardige toepassing - Menukaart Bagger ontwikkeld voor RWS

• Circulariteitstool – CircSed ontwikkeld door STOWA 



De keten optimaliseren: baggeren, transporteren, bestemmen
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Menukaart
Bagger &

Waterbodem

Werkzaamheden stap 1:
Is de textuur bekend?
1.1. Nee: Bodemtextuur (fysisch) bepalen en dan naar stap 1.2
• Zandig monster: M50, D60/D10, leem, lutum,  eentoppigheid, etc.
• Klei ig monster: granulaire samenstelling, OS%
1.2. Ja: Classificering vaststellen o.b.v. figuur 3.3.

Resultaat stap 1:
Product classificering, materiaal toepasbaar als:
• Dresszand (geen lutum)
• Bomenzand (lutum 0,5-4%
• Dressgrond (leem <7%)
• Zandige, venige bomengrond (lutum en leem afh van type)
• Aanvulgrond (lutum 6-30%; leem <40%)
• Teelaarde (lutum 6-30%; leem <40%)

• Landbouw (-)

Vraag stap 1:
In welke textuur classificering 
valt het materiaal?

Stap 0

Stap 1

Resultaat stap 0:
Basisinformatie beschikbaar 
• Mil ieuhygiënische klasse

• Samenstelling (zand, silt, lutum etc.)
• Planning
• Monster in depot, onderzoeken fractiescheiding mogelijk

Werkzaamheden stap 0:
Informatie verzamelen over:
• Is  het materiaal ontwaterd (max 20% water) en gerijpt?
• Mil ieuhygiënische analyseresultaten beschikbaar
• Planning (wanneer komt het materiaal beschikbaar)

Vraag stap 0: 
Welke gegevens zijn er al 
beschikbaar over het 
materiaal?

Bagger/Waterbodem Menukaart

Vraag stap 2B:
Wat is de Milieuhygiënische 
kwaliteit (generiek/bbk)?

Werkzaamheden stap 2A:
2A.1. Ga in gesprek met de mogelijk vragende partij en haal aanvullende eisen 
op
2A.2. Voer analyses uit conform vereisten per productgroep:

• Dresszand: Tabel VIII.2.5 (RAW2015)
• Bomenzand: Tabel VIII.2.4 (RHP-RAG en RAW2015)
• Dressgrond: Tabel VIII.2.6 (RHP-RAG & RAW2015 en quarantine org
• Bomengrond: Tabel VIII.2.3 (RAG-RHP)
• Aanvulgrond: Tabel VIII.2.2 (RAG-RHP)
• Teelaarde: Tabel VIII.2.1 (RAW 2015)
• Landbouwtoepassing: Tabel VIII.3 (geen normen voor landbouw) 
• Akkerbouw

Vraag stap 2A: 
Welke eisen gelden er vanuit de 
vraagkant

Stap 2A

Stap 2B

Resultaat stap 2A:
Het materiaal voldoet aan bodemvruchtbaarheid en 
eventuele fytosanitaire en andere vereisten:
• Ja : materiaal is geschikt
• Nee: materiaal is 1 op 1 niet geschikt voor toepassing

Resultaat stap 2B:
Op basis van milieuhygiënische kwaliteit blijkt het 
materiaal:
• Geschikt: ‘AW2000/natuur’  & ‘Al ti jd toepasbaar’
• Mogel ijk geschikt: Klasse wonen/Industrie en Klasse A/B en 

‘Niet verspreidbaar’
• Bepaal klasse-bepalende parameter en de waarde er van 
• Landbouwkundige waarden (stap 2A) meewegen
• Toepassing mogelijk in gebiedsspecifiek beleid
• Maatwerk nodig
• In gesprek met actoren

• Ongeschikt: ‘Niet toepasbaar’ en ‘Nooit toepasbaar’

Werkzaamheden stap 2B:
2B.1. Is milieuhygiënische kwaliteit bekend?
• Ja : bepaal klasse

• Nee: Voer Verkennend onderzoek uit (NEN5720),
• Standaardstoffenpakket A, C1, C2, C3 en aanvullende parameters
• Toets  aan eisen Bbk als toepassing Waterbodem (T3 en T5)
• Toets  aan eisen Bbk als toepassing landbodem (T1)

2B.2. Bepaal of materiaal geschikt is voor toepassing



Structuur tool

Baggerketen

Toepassingen

Bagger 

Beoordeling van circulariteit

Casus



Kansen voor toepassen baggerspecie

• Baggerspecie kan
• bodemvruchtbaarheid van bodems verbeteren
• na indrogen soms als klei toegepast worden in dijken
• gebruikt worden voor ophogen lager gelegen gronden

• Kennis ontwikkelen over circulariteit

• Afhankelijk van keuzes (geld, acceptatie, noodzaak ect)

• Niet alles kan….., tenzij je geld genoeg hebt

• Laagwaardige toepassingen (diepe put) vermoedelijk eindig. Wat dan?



Uitdagingen bij het toepassen van baggerspecie?

• verontreiniging (microverontreiniging), PFAS, plastics 

• maatschappelijke acceptatie van toepassing van bagger

• homogeniteit (klei, veen en zanddelen door elkaar)

• omgaan met koolstof in bagger

• beschikbare hoeveelheid middelen/ wat hebben we er voor over

• prijs is vooralsnog sturend. Hoe optimaal circulair?

• toepassingseisen te star voorgeschreven

• aanscherping verspreidingsbeleid/toepassen leidt tot veel transport



Beleid en regelgeving

• Meer ruimte voor lokale afweging, mogelijkheden 
maatwerkregels

• Toepassen bagger (nu) vooral beoordeeld op 
chemische kwaliteit, maar koers I&W Programma
Bodem & ondergrond:

I. ‘Duurzaam gebruik’ boven ‘herstel bodem’

II. Vitale bodem als natuurlijk kapitaal beoordelen
naar chemische, fysische & biologische
kwaliteiten)

III. Bodem bepalend voor primaire opgaven

• Integrale benadering fysieke leefomgeving, 
evenwichtige toebedeling functies



Ervaringen met circulair baggeren

1. Dicht bij natuurlijk proces blijven

2. Als dat niet kan, dan dichtbij natuurlijk proces blijven

3. Beoordelen van de baggerketen op kosten, emissies, ruimtebeslag en bijdrage 
natuurlijk systeem

4. Verontreiniging maakt bagger niet altijd toepasbaar. 100% circulair gaat zo niet 
lukken

5. Koolstof vastleggen voorkomt uitstoot broeikasgassen. Oplossing probleem BKG?
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Ervaringen met circulair baggeren



Einde
Dank voor uw aandacht

Vragen?

Vragen achteraf: fred.de.haan@waternet.nl of Shakti@circulairterreinbeheer.nl

mailto:fred.de.haan@waternet.nl
mailto:Shakti@circulairterreinbeheer.nl
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